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Abstract 

The purpose of the study is to investigate the strategies that pedagogues in pre-school use to 

promote language development for multilingual children using the digital notepad. My two 

questions I have assumed are: 1 - What attitude does the pedagogues have for the digital notepad 

as a tool in language development? 2 - How do the pedagogues use the digital notepad as 

language development tools for multilingual children? Are different apps used in comparison 

with children who have Swedish as a native language? To my help to gather material, I have used 

the methods of unstructured non-participation observation as well as qualitative semistructured 

interviews. I have made an observation and interviewed three educators at two different pre-

schools in a city in central Sweden. In the result, differences arise in such a good attitude towards 

language development for multilingual children and how the learning board is used for this 

purpose. All the pedagogues are positive to the digital notepad as tools and take advantage of the 

opportunities for interaction and communication that it offers. The involvement and strategies of 

the digital notepad as language development tools for the multilingual children in preschool are 

influenced partly by previous experiences and competencies regarding the subject, but also by the 

different values and norms in the pre-school. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka vilka strategier pedagoger i förskolan använder för att främja 

språkutvecklingen för flerspråkiga barn med hjälp av lärplattan. Mina två frågeställningar är: 1 – 

Vilket förhållningssätt har pedagogerna till lärplattan som verktyg i språkutvecklingen? 2 – Hur 

använder pedagogerna lärplattan som språkutvecklande verktyg för flerspråkiga barn? Används 

olika appar i jämförelse med barn som har svenska som modersmål? Jag har använt mig av 

metoderna ostrukturerad icke-deltagande observation samt kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Jag har gjort en observation samt intervjuat tre pedagoger på två olika förskolor i en 

stad i mellersta Sverige. I resultatet framkommer skillnader i så väl förhållningssätt kring 

språkutveckling för flerspråkiga barn samt hur lärplattan används i detta syfte. Samtliga 

pedagoger är dock positiva till lärplattan som verktyg och tar tillvara på de möjligheter till 

samspel och kommunikation som den erbjuder. Engagemanget och strategierna kring lärplattan 

som språkutvecklande verktyg för de flerspråkiga barnen i förskolan påverkas dels av tidigare 

erfarenheter och kompetens kring ämnet men även av de olika värderingar och normer som råder 

på respektive förskola.  
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Inledning 

Något som fångat mitt intresse under utbildningen till förskollärare är vilka möjligheter till 

lärande som finns inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT), och då framför allt 

med hjälp av lärplattan. Under en av mina verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) fick jag delta 

i en kurs om hur QR koder används. QR står för Quick Response och är en avancerad form av 

streckkod med många olika användningsområden. Det går exempelvis scanna en QR kod med en 

smartphone och koden leder till mer information i digitalt format (QR shop, u.å.). Dessa 

möjligheter bidrog till att mitt intresse för lärplattans användande ökade ytterligare. 

Jag har vid flera tidigare tillfällen uppmärksammat hur pedagoger i förskolan använder lärplattan 

för att få barnen att varva ner och sitta stilla. De tar fram lärplattan, sätter barnen i soffan eller vid 

ett bord och låter dem spela, rita, lyssna på musik eller liknande. Barnen sitter dessutom ofta 

själva med lärplattan. Om pedagogerna tar till vara på dessa tillfällen så är lärplattan ett verktyg 

som erbjuder många möjligheter till lärande (Nilsen, 2014, s. 8, 17) 

Många barn i förskolan är flerspråkiga och läroplanen för förskolan beskriver att en del av 

förskolans uppdrag är att stimulera varje barns språkutveckling, då språk och lärande hänger 

oupplösligt samman (Skolverket, 2016, s. 7). Jag vill därför vidare undersöka hur pedagogerna i 

förskolan använder lärplattan som verktyg för att främja de flerspråkiga barnens språkutveckling.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier pedagoger på två olika förskolor 

använder för att främja flerspråkiga barns språkutveckling med hjälp av lärplattor. 

Frågeställningar 

 

• Vilket förhållningssätt har pedagogerna till lärplattan som verktyg i språkutvecklingen? 

• Hur använder pedagogerna lärplattan som språkutvecklande verktyg för flerspråkiga 

barn? Används olika appar i jämförelse med barn som har svenska som modersmål? 
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Begreppsförklaring 

 

Här följer en förklaring av de begrepp jag använder genom mitt arbete. Dels några tekniska 

begrepp och förkortningar men även begrepp som används inom förskoleverksamheten. 

 

IKT: IKT är en förkortning av informations – och kommuniaktionsteknologi. Begreppet används 

vanligtvis i utbildningssammanhang och innefattar olika former av teknologi (Nilsen, 2014, s. 

11), exempelvis lärplattor i förskolan.  

Lärplatta: Med lärplatta menas t.ex. iPads eller andra tablets. Andra vanliga namn för dem är 

surfplatta eller läsplatta. Just begreppet lärplatta används ofta inom förskolan då det tyder på att 

den kan användas till så mycket mer än att surfa och läsa på. En lärplatta kan fungera som allt 

från en bok till ett spel eller en kamera (Kristensson, 2014, s. 25). 

QR-kod: QR är en förkortning av Quick Response och är en avancerad form av streckkod med 

många olika användningsområden. Koden leder till mer information i digitalt format och kan 

scannas med exempelvis en lärplatta (QR shop, u.å.). 

App/appar: App är en förkortning av applikation. Nationalencyklopedin (2017, u.å.) beskriver 

begreppet;  

Ett tillämpningsprogram – ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt 

arbete till skillnad från systemprogram som är avsedda för datorns inre arbete och 

verktygsprogram för datahantering (Nationalencyklopedin, 2017, u.å.). 

Flerspråkiga barn: Flerspråkiga barn innebär barn som lär sig att använda flera talande språk 

(Kultti, 2012, s. 41). Exempelvis barn som använder annat modersmål än svenska hemma, lär sig 

svenska som andra eller tredjespråk i förskolan eller skolan. 

Metaspråklig medvetenhet: Skans (2011, s. 21) beskriver att en meningsskapande 

kommunikation som främjar lärande sker via olika språkliga, både verbala och icke-verbala, 

uttrycksformer. Exempelvis då de flerspråkiga barnen kommunicerar på olika språk i olika 

situationer och kodväxlar utifrån vem de pratar med. Då skapas en metaspråklig medvetenhet, 

vilket ses som en tillgång i språkutvecklingen.  

Pedagog: Genom detta arbete använder jag mig allmänt av begreppet pedagoger i förskolan, 

vilket då kan innebära både barnskötare och förskollärare.  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

 

Denna studie handlar om lärplattan som språkutvecklande verktyg för flerspråkiga barn. Det finns 

inte mycket tidigare forskning som berör lärplattans betydelse för språkutvecklingen samt 

flerspråkiga barns språkutveckling. Jag kommer därför med hjälp av tidigare forskning samt 

annan relevant litteratur i denna översikt göra nedslag i de teman som är relevanta för studien; 

läroplan för förskolan, kompetens och förhållningssätt kring digitala verktyg i förskolan, 

lärplattan som språkutvecklande verktyg och flerspråkiga barns språkutveckling. 

Läroplan för förskolan 

I förskolans uppdrag ingår att ge barn möjlighet att utforska hur enkel teknik fungerar, samt att de 

ska ges möjlighet att skapa och konstruera med hjälp av olika redskap och tekniker (Skolverket, 

2016, s. 10). Läroplanen för förskolan menar att multimedia och informationsteknik, exempelvis 

lärplattan, bör användas i både skapande processer och i tillämpning (Skolverket, 2016, s. 7). 

Kunskap erövras genom socialt samspel, vilket uppstår då fler barn använder lärplattan samtidigt, 

och Skolverket (2016, s. 5ff) menar att personalens förmåga att förstå, samspela, och stötta 

barnen i användandet av lärplattan är av betydelse för att meningsfullt lärande ska ske.  

Läroplanen för förskolan menar att lärande och språk hänger oskiljaktigt samman. Det finns ett 

samband mellan språk och identitetsutveckling. Därför är det viktigt att barn med svenska som 

andra eller tredjespråk även ges möjlighet till att utveckla sitt modersmål, vilket bidrar till att de 

lättare utvecklar kunskaper inom andra områden (Skolverket, 2016, s. 7). 

Kompetens och förhållningssätt kring digitala verktyg i 
förskolan 

För att användandet av lärplattan ska bli meningsfullt krävs att pedagoger har kunskap och 

kompetens kring området. Karin Forsling (2011, s.92), som bland annat är specialpedagog och 

doktorand vid Karlstads universitet, beskriver i sin artikel att användandet av IKT, vilket 

innefattar lärplattan, ofta väljs bort just på grund av bristande intresse eller kompetens hos 

pedagogerna. Då pedagogerna känner sig osäkra uppmuntras inte heller barnen till att använda 

lärplattan och deras möjligheter till att upptäcka lärplattans möjligheter till lärande och utveckling 

blir begränsade. 
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I förskolan är användandet av lärplattan nödvändigt ur den aspekten att förskolan ska kunna 

erbjuda alla barn samma möjligheter till en digital förståelse, då det finns klyftor i samhället. Det 

finns även skillnader mellan generationer i att förstå en digitaliserad miljö, då vi idag lever i en 

medierik värld och dagens barn är mer eller mindre infödingar i ett digitalt samhälle. I en 

flerspråkig barngrupp i förskolan kan lärplattan bidra till en kommunikativ kompetens där barnen 

utvecklar en förmåga att använda ett gemensamt språk vid användandet av lärplattan (Forsling, 

2011, s. 78f). Många pedagoger behöver här se lärandet på ett nytt sätt genom att låta barnen visa 

vilka digitala erfarenheter de har med sig hemifrån. Har pedagogerna ett tillåtande 

förhållningssätt för att försöka balansera förskolans traditionella verksamhet och förståelsen för 

den mediekultur som barnen har hemma bidrar det till att mening skapas i lärandet för både 

barnet och pedagogen (Forsling, 2011, s. 92). Malin Nilsen (2014, s. 60ff) menar att det samtidigt 

är viktigt att pedagogerna stöttar barnen i användandet av lärplattan, och att då kunna anpassa och 

förändra stöttningen, både fysiskt och verbalt. Även den fysiska stöttningen blir kommunikativ. 

Som exempel beskriver hon en observation där en pedagog studerat vilken svårighetsgrad en 

pojke behärskar på appen för att han med hjälp av stöttning skulle klara något han inte skulle 

klara på egen hand.  

Både Forsling (2011) och Nilsen (2014) menar att en medvetenhet och tillräcklig kompetens hos 

pedagogerna är viktigt för att skapa mening i situationerna med lärplattorna. I praktiken kan detta 

alltså innebära att pedagogerna i vissa situationer behöver ta ett kliv tillbaka för att låta barnen få 

konkret inflytande med sina erfarenheter (Forsling, 2011, s. 92), medans det i andra situationer 

istället är nödvändigt att pedagogen ligger steget före för att kunna utmana barn på en lämplig 

nivå (Nilsen, 2014, s. 67). Ett hinder i detta arbete är enligt Flewitt, Messer och Kucirkova (2014, 

s. 292) att många pedagoger känner en viss osäkerhet och behöver mer tid för att bygga upp sitt 

förtroende och kompetens med nya medier innan de kan arbeta på ett sätt som ökar kvaliteten på 

barns användande av olika tekniker i förskolan. Detta finner jag även stöd för hos Katarina 

Emmoth (2014, s. 105) som vidare beskriver att många pedagoger fortfarande inte ser att barns 

utveckling inom språk och kommunikation som de fått genom IKT ger lika hög status som andra 

traditionella språkutvecklande aktiviteter som till exempel högläsning.  
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Lärplattan som språkutvecklande verktyg 

Då det visade sig vara svårt att hitta tidigare forskning baserad på enbart lärplattan som 

språkutvecklande verktyg, jag kommer därför presentera forskning och litteratur som berör IKT i 

stort, men som ändå är relevant till studien.  

En fördel med digitala verktyg i förskolan är att de kan användas som ett komplement för att 

aktivera flera sinnen hos barn, då barns språk utvecklas i samspel med andra under lustfyllda 

former (Kristensson, 2014, s. 12, 24). Lärplattan kan med fördel användas i exempelvis dans och 

drama. Tobias Gyllensvärd som är IT-strateg, författare samt lärare i både förskola och skola 

beskriver att det underlättar mycket då man arbetar med hela barngruppen om man kopplar upp 

lärplattan mot en projektor för att få skärmen i betydligt större format (Gyllensvärd, 2015, s. 11). 

Lärplattans multimodala funktioner kan också bidra till att stimulera och uppmuntra de barn som 

har svårt att uttrycka sig eller ligger lite efter språkligt. De får genom lärplattan fler möjligheter 

till att uttrycka sig (Gyllensvärd, 2015, s.7; Kristensson, 2014, s. 40).  

Trots alla möjligheter som digitala verktyg i förskolan erbjuder så finns det några förutsättningar 

för att dessa digitala satsningar ska lyckas, en av dem är en delaktig och drivande förskolechef. 

Det är hen som har ansvaret för hur det går till och att pedagogerna i förskolan får den 

kompetensutveckling som krävs (Gyllensvärd, 2015, s. 11). Det är just på hur det 

språkutvecklande arbetet sker som fokus bör ligga, inte bara att det görs (Kristensson, 2014, s. 

14). Gyllensvärd (2015, s. 9) menar att ytterligare två frågor är viktiga att ställa sig i den 

pedagogiska verksamheten för att hitta ett syfte för användandet av lärplattan: Vad ska man 

använda den till? och framför allt: Varför ska den användas? Flewitt et al. (2014, s. 291) menar 

att en anledning till varför lärplattor bör integreras i förskolan är att vissa barn utvecklar 

betydande digitala kunskaper genom att delta i stödda aktiviteter hemma medan andra har liten 

eller ingen möjlighet alls till det. I förskolan, som ska fungera som ett komplement till hemmet, 

bör därför möjligheten att bekanta sig med nya medier finnas för alla barn.  

Förutom pedagogers osäkerhet kring användandet av lärplattor, samt risken för att tekniken blir 

ett hinder för samspel och lek genom att barnen fastnar och isolerar sig framför en skärm 

(Kristensson, 2014, s. 26), så påpekas inte många negativa faktorer med lärplattan i förskolan. 
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Flewitt et al. (2014, s. 292) har dock uppmärksammat några ytterligare i sin forskning. Han 

menar att lärplattans användarvänliga design också genererar få tekniska utmaningar för de små 

barn som snabbt blir entusiastiska och kompetenta användare. Detta stödjer Gyllensvärd (2015, 

s.9) när han påpekar vikten av att pedagogerna i förskolan inte bör använda tekniken för ofta utan 

noga välja tillfällen och använda dem rätt. Han menar att ”less is more” och när det gäller tid 

framför skärmen så är ordet lagom väl anpassat. Flewitt et al. (2014, s. 302) menar vidare att 

pedagogerna även bör vara medvetna om att det krävs tid till att hitta lämpliga appar och planera 

aktiviteter utifrån dem. Författaren beskriver också att ett hinder i samspelet framför lärplattan 

kan vara då många barn trycker på skärmen samtidigt. Detta leder till att apparna inte fungerar 

som de är menade att göra vilket leder till frustration hos barnen.  

Flerspråkiga barns språkutveckling 

Enligt Åsa Ljunggrens (2013, s. 144) forskning visar det sig att språkinlärningen för flerspråkiga 

barn utvecklas på samma sätt som hos enspråkiga, enda skillnaden är att det tar längre tid att lära 

sig två språk. Johanna Kristensson (2014, s. 14ff) beskriver språkutvecklingen som en process 

där förmågan tala, lyssna, läsa och skriva utvecklas. Grunden är den sociala kommunikationen 

där barn vill känna samhörighet och därmed tillägna sig språket. Vid 1-1½ års ålder använder 

barnet de första orden och har då ett passivt ordförråd, det vill säga de förstår mer ord än vad de 

själva använder. Författaren beskriver vidare att barn organiserar ljudbilder i fonologiska system 

och det är viktigt att ta hänsyn till barns uppfattning av den språkliga perceptionen. Den 

fonologiska utvecklingen anses vara klar kring fyraårsåldern, hos barn med en typisk 

språkutveckling. Det är dock inte ovanligt att uttalsproblem kvarstår senare än så.  

Flerspråkiga barn kommunicerar på olika språk i olika situationer, dock har inte flerspråkigheten 

någon negativ inverkan på språkutvecklingen. Snarare tvärt om då en metaspråklig medvetenhet 

skapas (Skans, 2011, s. 21). Barn som befinner sig i flerspråkiga miljöer använder sig ofta av icke 

verbala resurser i sitt gemensamma meningsskapande (Ljunggren, 2013, s. 41). Detta menar även 

Anders Skans (2011, s. 21) som beskriver att kommunikation är ett sätt att föra vidare kulturella 

erfarenheter, vilket sker genom både verbala och icke verbala kommunikationer.  

En miljö som låter barnen komma till tals och använda olika språk i en tillåtande atmosfär, 

främjar språklig och kulturell mångfald. Denna mångfald kan innebära att möta språkets alla 

multimodala uttryck (Ljunggren, 2013, s. 43). En avgörande faktor för att barnets 
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andraspråkslärande ska gynnas är enligt Skans (2011, s. 34) kommunikationen kring bokläsandet. 

Att språkutveckling och bokläsande går hand i hand styrker även Ljunggren (2013, s.78) som 

menar att en del erbjudanden till kommunikation ligger inbäddade i artefakterna. Genom att 

pedagogerna visar respekt för barnens modersmål och kulturella bakgrund stärks självkänslan och 

identiteten hos barnen (Skans, 2011, s. 29). Detta kan med fördel göras med hjälp av lärplattan, 

genom att exempelvis låta de flerspråkiga barnen göra eller titta på filmer på sina modersmål eller 

från olika kulturer. Lärplattorna ger även flerspråkiga barn fler möjligheter att göra sig förstådda 

eftersom de genom IKT lär sig att berätta med bilder, ljud och musik. Lärplattan inbjuder till 

kommunikation vilket genererar i ett rikare ordförråd och bättre ordförståelse (Gyllensvärd, 2015, 

s. 51f). 

Skolverket (2011, u.å.) presenterade 2011 statistik om förskoleverksamheten som visade att 

18,7% av barn inskrivna i förskolan talar annat modersmål än svenska i hemmet. Jag antar att 

dessa siffror är något högre idag. Trots detta antal menar Skans (2011, s. 24ff) att det 

dominerande synsättet fortfarande är att mångfald i barngruppen ses som ett problem, där viljan 

till anpassning och normalisering är stor. Den rådande enspråkiga normen behöver motverkas. De 

fyra didaktiska frågorna: hur, vad, varför och vem, med fokus på hur lärande definieras blir 

därför betydligt mer betydelsefullt i förskolegrupper med stor variation i barnens kulturella 

bakgrund. Detta för att varje individ istället ska ses som en pedagogisk resurs i förskolan. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Det sociokulturella perspektivet på lärande som jag valt att utgå ifrån i den här studien är baserat 

på Lev Vygotskijs kulturhistoriska perspektiv, som han själv kallade det från början (Vygotskij, 

2010, s.7). De begrepp som idag förknippas med det sociokulturella perspektivet har sin grund i 

Lev Vygotskijs tankar, även om de blivit formade långt efter hans livstid. Vygotskij förespråkade 

språkets betydelse och menade att socialt samspel och kommunikation är de viktigaste faktorerna 

för lärande (Strandberg, 2014, s. 47f). Detta gör att hans teori lämpar sig väl i tidigare forskning 

kring lärplattan som språkutvecklande verktyg. Exempelvis Nilsen (2014, s. 67) och Kultti (2012, 

s. 27) använder sig av begrepp som "den närmaste utvecklingszonen/den proximala 

utvecklingszonen", "mediering" och "artefakter". Även det syfte och de frågeställningar som 

följer genom denna studie är relevanta inom det sociokulturella perspektivet på lärande då de 

exempelvis riktar sig mot samspelet kring lärplattan. Nedan följer en tydligare beskrivning av 

perspektivet och dess begrepp som en förklaring till varför jag använder mig av det. 

Samspel och kommunikation ur ett sociokulturellt 

perspektiv 

Enligt Lev Vygotskij är sociala och språkliga samspel mellan människor det viktigaste verktyget 

för att erövra kunskap, och han menar att kunskapen inte endast finns inom människor utan även 

mellan. Lärande sker hela tiden, då människan ständigt befinner sig i förändring i ett kulturellt 

sammanhang (Elfström, Nilsson, Sterner & Wenher-Godée, 2014, s. 31; Strandberg. 2014, s. 48). 

Interaktioner mellan människor lägger inte bara grunden för hur man samspelar, de lägger även 

grunden till intellektuell och emotionell utveckling (Strandberg, 2014, s. 48). Vygotskij (2010, s. 

146ff) beskriver att denna utveckling startar redan några veckor efter födseln. Den närhet och 

sociala kontakt som små barn upplever första tiden bidrar till att en utveckling av olika 

kommunikationsmedel startar. Detta stadie kallar han för det för-intellektuella stadiet av 

språkutvecklingen. I nästa stadie upptäcker barnet språkets symboliska funktion. Barn förknippar 

då föremål med ordet eller tecken för vad det kallas, vilket de då använder som benämning och 

kommunikation. Vidare beskriver han att tänkandet och språket utvecklas först var för sig, för att 
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sedan gå samman vilket då ger människan en ny form av beteende. Tänkandet blir då språkligt 

och språket blir intellektuellt.  

Även Roger Säljö (2016, s. 21f) betonar vikten av interaktion. Han menar att interaktionen inte 

bara är grunden till intellektuell och emotionell utveckling. Interaktion och kommunikation 

mellan människor är avgörande för att tidigare generationers erfarenheter och insikter ska föras 

vidare, och för att nya sociokulturella resurser ska kunna skapas.  

Den proximala utvecklingszonen  

Vygotskij beskrev den proximala utvecklingszonen som en zon av snart förstående möjligheter, 

det närmsta steget i utvecklingen som en individ inte klarar själv, men efter att ha fått hjälp av 

någon med mer kunskap, klarar det själv nästa gång. Någons kunskap bidrar till en annan 

människas utveckling (Strandberg, 2014, s. 152f). Leif Strandberg (2014, s. 23f) beskriver det 

som att i samspel med andra uppstår möjlighet till utveckling och lärande, och i detta samspel 

styrs lärandet mot en högre nivå i utvecklingen. 

Strandberg (2014, s. 166) beskriver även hur barn kan skapa en proximal utvecklingszon i leken, 

då de använder sig av ett fiktivt jag med en särskild förmåga. Denna förmåga behärskar ofta 

något som barnet ännu inte klarar i verkligheten. Barnet samspelar med sig själv, och ”barnet 

provar vem det är och vem det är på väg att bli. Leken har därför – precis som lärande – en 

ledande roll i barnets utveckling” (Strandberg, 2014, s. 166). 

Mediering och artefakter 

Enligt Vygotskij har de aktiviteter som leder till utveckling och lärande några speciella 

kännetecken, däribland medierande. Strandberg beskriver att;  

Vi använder oss i våra aktiviteter alltid av hjälpmedel. Vi möter inte världen direkt. Mellan 

oss och världen finns medierande artefakter – verktyg och tecken – som hjälper oss när vi 

löser problem (Strandberg, 2014, s. 11).  

Mediering och artefakter är två centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet och Säljö 

beskriver varför de även är relevanta till just denna studie; ”Mediering sker inte enbart med hjälp 

av teknik och artefakter utan människans allra viktigaste medierande redskap är de resurser som 

finns i vårt språk” (Säljö, 2016, s. 82). Dessa hjälpmedel medierar verkligheten för människor i 

konkreta situationer. Säljö (2016, s. 81) ger även ett tydligt exempel på hur en blind människa 

använder sin käpp för att kunna hantera sin omvärld. Det handlar alltså om att det är nödvändigt 
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att förstå hur andra människor tänker när de använder sig av olika artefakter i sociala 

sammanhang. I förskolan skulle detta kunna likna en situation då flerspråkiga barn använder sig 

av lärplattan för att bättre ge uttryck för sin vilja och känsla.  
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Metodologisk ansats och val av metod 
Syftet med undersökningen är att studera vilka strategier pedagoger använder för att främja 

flerspråkiga barns språkutveckling med hjälp av lärplattor. För att besvara mitt syfte och mina 

frågeställningar kommer jag att besöka två olika förskolor där jag genomför observationer i 

barngruppen och intervjuar pedagogerna. Jag kommer att använda mig av en kvalitativ 

forskningsmetod, vilket innebär att metoden är betydligt mindre strukturerad än i kvantitativa 

undersökningar. I de kvantitativa är forskarens syfte att få fram ett svar av frågeställningarna, 

medans de kvalitativa istället betonar det generella där även deltagarnas egna uppfattningar och 

synsätt är viktiga (Bryman, 2011, s. 413).  

Observation 

Jag kommer att inleda min undersökning med att observera barngruppen i verksamheten, 

eftersom jag vill se hur det faktiskt ser ut och hur de arbetar utan att pedagogerna blir påverkade 

av mina frågor i intervjuerna. Att genomföra observationerna först ger mig även möjlighet att 

lägga till nya frågor utefter det jag sett under observationen.  Den observationsmetod jag kommer 

använda mig av är en ostrukturerad icke-deltagande observation. Detta innebär att jag inte 

kommer använda mig av något observationsschema för att registrera de beteenden jag ser, istället 

kommer jag notera så detaljerat som möjligt hur deltagarna beter sig i miljön för att kunna ge en 

berättande beskrivning av det. Jag kommer även hålla mig utanför barngruppen så gott det går, 

och inte delta i några aktiviteter (Bryman, 2011, s. 266). 

Intervju  

Vid intervju med pedagogerna kommer jag använda mig av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Att intervjumetoden är semistrukturerad innebär att det finns utrymme för ytterligare 

och kompletterande frågor (Bryman, 2011, s. 415), vilket jag anser ger ett mer tillförlitligt 

resultat för varje förskola.  

Under intervjuerna kommer jag, med skriftligt medgivande, spela in det som sägs med hjälp av 

ljudupptagning. Detta för att jag som intervjuare ska kunna koncentrera mig på vad de deltagande 

pedagogerna svarar och berättar, vilket ger mig bättre möjlighet till att ställa fördjupande 

följdfrågor istället för att anteckna (Löfgren, 2014, s. 150). 
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Urval 

Då en del av mitt syfte är riktat mot flerspråkiga barns språkutveckling kommer undersökningen 

att ske på två yngrebarnsavdelningar med barn mellan 1–3 år på två olika förskolor. Detta ger 

mig möjlighet att studera hur pedagogerna använder lärplattan för att stötta de små barnen som 

ännu inte kan kommunicera verbalt eller på svenska i deras språkutveckling. Antalet intervjuade 

pedagoger per förskola valde jag utefter arbetslagen i de barngrupper jag genomförde mina 

observationer i. Dock hade ena förskolans två yngrebarnsavdelningar nyligen slagits ihop och 

arbetade tillsammans som en stor avdelning, med alltså sex pedagoger i ett arbetslag. Då de 

använde sig av båda avdelningarnas lokaler och fortfarande hade två olika tamburer, valde jag att 

fokusera på ena sidan och de tre pedagoger som tidigare tillhört det arbetslaget.  

Dessa två förskolor där jag genomfört min undersökning ligger i samma kommun, i en stad i 

mellersta Sverige. Dock tillhör de olika områden med varierat antal flerspråkiga barn. De 

intervjuade pedagogerna bestod av både barnskötare och förskollärare, varav en av dem var 

långtidsvikarie. Nedan följer en kort presentation av varje pedagog, samt den beteckning de får 

då intervjuerna granskas; 

Förskola A 

Pedagog A1 – Förskollärare sedan 1978, verksam på aktuell förskola sedan augusti 2016 63 år. 

Pedagog A2 – Förskollärare sedan 2001, verksam på aktuell förskola sedan 2009, 42 år. 

Pedagog A3 – Barnskötare sedan 2012, verksam på aktuell förskola sedan jan. 2017, 26 år. 

Förskola B 

Pedagog B1 – Förskollärare sedan 2007, verksam på aktuell förskola sedan 2007, 35 år. 

Pedagog B2 – Förskollärare sedan 2012, verksam på aktuell förskola sedan 2013, 29 år.  

Pedagog B3 – Barnskötare sedan 2007, verksam på aktuell förskola sedan 2013, 39 år. 

I observationerna från förskola A och B har pedagoger och barn benämnts med fiktiva namn. 
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Genomförande 

Det första jag gjorde var att kontakta två olika förskolechefer på två olika förskolor. Jag fick 

godkänt av dem att genomföra min undersökning på dessa förskolor. Jag kontaktade därefter 

pedagogerna på de aktuella avdelningarna och gjorde upp en tid för besök. Jag var på plats 

ganska tidigt på morgonen vilket gav mig möjlighet att själv ta kontakt med föräldrar för att dela 

ut de informationsbrev och samtyckesblanketter jag hade med. Jag kunde även förklara för dem 

personligen vad syftet med undersökningen var och vad det innebär. Detta gav mig också 

möjlighet att bekanta mig med barngruppen, för att jag vid undersökningstillfället inte skulle vara 

helt okänd för dem. Det bestämdes också tid för observation och intervju med de tre pedagoger 

som utgjorde respektive arbetslag. Även de deltagande pedagogerna har skrivit under en 

samtyckesblankett gällande deltagande i både observation och intervju. Av de tillfrågade 

förskolecheferna och pedagogerna har jag inte fått ett enda nekade till deltagande. Det enda var 

att inte alla föräldrar i barngruppen återlämnat samtyckesblanketten. Detta löste vi genom att vid 

observationen dela på barngruppen för att jag endast skulle kunna observera de barn som fått 

medgivande från sina vårdnadshavare.  

Observation och intervju 

Tid för observation lades på förmiddagen, efter frukosten, med tanke på mitt syfte som var att 

studera vilka strategier pedagogerna använder för att främja språkutvecklingen för de flerspråkiga 

barnen med hjälp av lärplattan. Det var vid denna tidpunkt, som ena förskolan kallade för 

pedagogiska timmen, som de var som mest aktiva i arbetet kring lärplattan. Vi hade gemensamt 

förbestämt att respektive observation på varje förskola skulle pågå under 30 minuter, för att ge 

mig ungefär lika mycket material från båda avdelningar. Då pedagogerna från båda förskolor 

tydligt uttryckte att det smidigaste för dem vore att genomföra observationerna och intervjuerna 

vid samma tillfälle, så anpassade jag mig efter det. Efter observationerna fick jag dock en stund 

till att gå igenom det material som framkommit under observationen, för att vid behov få 

möjlighet att lägga till några kompletterande frågor till intervjuerna. När barnen sedan var ute 

genomfördes intervjuerna med en pedagog i taget, i ett rum på avdelningen som de själva valde. 

Alla pedagogerna godkände att intervjuerna spelades in, vilket även framgick i 

samtyckesblanketten som de tidigare skrivit under. Intervjuerna pågick mellan 15-25 minuter 

beroende på hur intresserade de var och vilken kunskap de hade kring användandet av lärplattan.  
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Efter att observationerna och intervjuerna var genomförda återberättade jag kort det som 

framkommit genom mina anteckningar. Detta för att delge det jag uppmärksammat och uppfattat 

samt att ge dem möjlighet till ytterligare kommentarer utifrån det. Samtliga pedagoger tycktes 

dock vara nöjda. Eftersom jag spelade in intervjuerna och därmed inte förde detaljerade 

anteckningar tog jag även kontakt med dem då jag transkriberat och sammanställt materialet för 

att säkerställa att jag uppfattat dem rätt.  

Transkribering och sammanställning 

Då jag under en och samma dag genomförde både observation samt tre intervjuer transkriberade 

jag allt material så fort som möjligt efter genomförandet. Jag började med observationen och 

sedan intervjuerna. Eftersom jag hade intervjuerna inspelade hade jag möjlighet att lyssna noga 

på var och en av dem flera gånger. Jag hade hela tiden mitt syfte, mina frågeställningar samt 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande med mig. När transkriberingen av allt material 

från båda förskolorna var klar sammanställde jag först observationerna genom att lyfta fram 

likheter och skillnader, utifrån mina frågeställningar, ur materialet. Intervjuerna sammanställde 

jag sedan på liknande sätt. Jag markerade dessa likheter och skillnader i texten med olika färger 

för att underlätta sammanställningen i resultatdelen, som lämpligtvis är utformad med rubriker 

utifrån mina frågeställningar och underrubriker utifrån de gemensamma teman som framkom.  

Etiska överväganden  

Det finns några forskningsetiska principer vilka jag som student måste förhålla mig till när jag 

genomför undersökningen. Dessa principer gäller innan, under och efter genomförandet (Löfdahl, 

2014, s 36), och de berör frågor som frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för 

alla medverkande. De är indelade i fyra grundkrav som är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131f).  

Informationskravet – innebär att tydligt informera aktuella deltagare vad syftet med 

undersökningen är och vilka moment som ingår. Det ska även tydligt framgå att allt deltagande är 

frivilligt och att deltagare när som helst under undersökningen kan avbryta medverkan utan några 

negativa följder (Löfdahl, 2014, s. 36; Bryman, 2011, s. 131). 

Samtyckeskravet – innebär att alla deltagare ger samtycke till att delta. Alla deltagare får ta del 

av en kort skriftlig information som beskriver vad som krävs av dem i undersökningen, helst i 
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kombination med muntlig information, för att sedan ge sitt samtycke till deltagande (Löfdahl, 

2014, s. 36). Det är en fördel om deltagarna lämnar en skriftlig underskrift för godkännande. 

Konfidentialitetskravet – innebär att jag som leder undersökningen vidtar åtgärder för att 

skydda deltagarnas integritet. I mitt ansvar ligger även att förvara allt material så att ingen 

obehörig kommer åt det (Vetenskapsrådet, 2011, s. 69 & Bryman, 2011, s. 132). 

Nyttjandekravet – innebär att allt material som framkommer genom undersökningen endast får 

användas i detta syfte. När undersökningen är analyserad och godkänd ska materialet förstöras 

(Bryman, 2011, s. 132).  

Utöver dessa fyra grundkrav delger Vetenskapsrådet (2011, s. 66ff) ytterligare tre begrepp som 

forskaren och jag som student måste ta hänsyn till; sekretess, tystnadsplikt och anonymitet. 

Sekretessen gäller dock endast om uppgifterna faller under en speciell paragraf i offentlighets- 

och sekretesslagen.  

Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet och validitet mäter kvaliteten på studien. Bjereld, Demker och Hinnfors (2016, s. 112) 

beskriver att ”om validiteten är beroende på vad det är som mäts, så är reliabiliteten beroende på 

hur det mäts. Om mätningarna är oskickligt genomförda, så spelar det ingen roll om måtten är 

valida eller inte – de blir fel ändå” (Bjereld et al., 2016, s. 112). Reliabiliteten mäter studiens 

trovärdighet och noggrannhet. Några frågor att ställa sig som undersökare är då om data har 

samlats in på ett noggrant sätt och i tillräcklig mängd för att kunna dra slutsatser? Går studien att 

upprepa och få samma resultat? (Roos, 2014, s. 51 & Bjereld et al., 2016, s. 115). Reliabiliteten 

innefattar också att jag som undersökare hela tiden måste ha med mig mitt syfte och de 

tillhörande frågeställningarna, för att inte mitt eget förgivettagande ska vara ett hinder för att få 

svar på dessa (Roos, 2014, s. 51ff).  

I denna studie har jag använt mig av både observationer och intervjuer för att få ett så tydligt svar 

som möjligt på mina frågeställningar. Jag har använt mig av samma intervjuguide till alla sex 

intervjuer, som även spelades in. I några av intervjuerna ställdes följdfrågor för att tydliggöra 

svaret ytterligare. I och med detta anser jag att ett liknande resultat skulle ges om undersökningen 

upprepas på samma förskolor med samma pedagoger. Dock påverkar pedagogernas kompetens 

och barngruppen resultatet. Det är möjligt att kompetensen kring lärplattan har utvecklats och 

barngruppen förändrats.  
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Validiteten mäter giltighet och meningsfullhet i studien. Ger undersökningen en sann bild av det 

som ska undersökas? Används lämplig metod och lämpliga frågor? Mina frågeställningar är 

formade för att ge svar på syftet, och min intervjuguide är formad för att ge svar på 

frågeställningarna. Jag har även låtit min handledare ta del av både frågeställningar och 

intervjuguide innan undersökningen startade för att bekräfta att frågorna leder till svar på just det 

jag är ute efter (Roos, 2014, s. 53ff). För att säkerställa studiens validitet har jag även varit i 

kontakt med de deltagande pedagogerna för att säkerställa att jag tolkat deras svar korrekt.  
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Resultat och analys 

Här kommer jag att presentera de sammanställningar jag gjort efter att ha bearbetat det empiriska 

materialet från undersökningens observationer och intervjuer. Syftet med studien är att undersöka 

vilka strategier pedagoger på två olika förskolor använder för att främja flerspråkiga barns 

språkutveckling med hjälp av lärplattor. Jag kommer inte att presentera resultatet från 

observationerna och intervjuerna var för sig. För att ge en tydlig struktur i resultatdelen är den 

istället utformad med rubriker utifrån studiens frågeställningar följt av underrubriker formade 

efter de gemensamma nämnare som framkommit. Dessa analyseras sedan ur ett sociokulturellt 

perspektiv.  

 

Vilket förhållningssätt har pedagogerna till lärplattan som 
verktyg i språkutvecklingen? 

Alla de sex intervjuade pedagogerna uttrycker en positiv inställning till lärplattan som 

språkutvecklande verktyg. Tidigare erfarenheter av lärplattor varierar, vilket också påverkar 

engagemanget i arbetet med dem i förskolan. Pedagog A1 och A2 delar upplevelsen att yngre 

generationer arbetar mer naturligt med IKT i förskolan. 

Jag känner ju att de som är yngre har ju det med sig mer, jag arbetar kanske inte lika aktivt med den 

men jag är positiv och tror att det kan vara ett jättestort hjälpmedel (Pedagog A1). 

En uppfattning som yttrar sig hos fyra av de sex deltagande pedagogerna, två på varje förskola, är 

att de andra i arbetslaget använder sig mer aktivt av lärplattan i språkutvecklande syfte. På frågan 

vad varje enskild pedagog anser att de andra i arbetslaget har för förhållningssätt till lärplattan 

beskriver pedagog B3 att hon upplever alla som positiva till det, även om nivån av teknisk 

kompetens varierar i arbetslaget. Att de andra använder den mer aktivt än henne själv ser hon 

också som positivt och menar att hon ser utvecklingsmöjligheter för både barnen och sig själv.  

När jag sammanställt det empiriska materialet från mina observationer och intervjuer framkom en 

viss skillnad i förhållnings- och arbetssättet med lärplattan som språkutvecklande verktyg mellan 

de två förskolorna. Under min observation på förskola A fann jag ingenting i verksamheten som 

bekräftar användandet av lärplattan i lärande syfte, samt att de endast fokuserade på det svenska 
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språket i verksamheten. De flerspråkiga barnen är minoritet och integreras i en verksamhet med 

en enspråkig norm.  

De flerspråkiga barnen pratar ju sitt språk hemma men här pratar vi svenska, och lärplattan är 

absolut ett alternativt hjälpmedel i språkutvecklingen, men varken mer eller mindre viktig än något 

annat. Det kan gå flera dagar utan att vi använder plattan också, faktiskt (Pedagog A3). 

Förskola B visar en verksamhet som aktivt arbetar med lärplattan. Här är de flerspråkiga barnen 

majoritet, och det läggs stor vikt vid att införliva barnens modersmål i verksamheten. En stor del 

av detta arbete sker med hjälp av lärplattan. I detta arbete är det framför allt pedagog B2 som är 

mest positiv och drivande.  

Lärplattan är jättebra, verkligen, just det här med QR-koder och sagor på olika språk. Jag vill ha mer 

av det, som en mer naturlig del av verksamheten, att barnen kan hämta en platta och scanna en QR-

kod eller vad de nu vill göra, att de kan låsa upp den själva och sådana saker (Pedagog B2).  

Samtliga pedagoger nämner att nackdelen med lärplattan i förskolan är att barnen blir 

stillasittande eller sittande ensamma med lärplattan. Pedagog A1 anser att det behövs socialt 

samspel för att lärande ska ske. Hon föredrar det sociala samspel som sker i den fria leken och 

menar att leken är mer språkutvecklande då alla sinnen används. Pedagog B1 beskriver att hon 

fått uppfattningen att barn sitter mycket framför lärplattan hemma, vilket bidrar till att hon varit 

lite skeptisk till att barnen ska sitta med den även på förskolan. ”Ipad klingar lite dåligt i mina 

öron för att de ofta används på fel sätt, som barnvakter” (Pedagog B1). Dock är pedagog B1 och 

B2 överens om att rörelse är viktigt, och att det går att hitta en balans mellan stillasittande och 

rörelse i arbetet med lärplattan. Pedagog B3 betonar vikten av att vara källkritisk i 

språkutvecklingsarbetet med lärplattan i en flerspråkig barngrupp. Hon menar att det är viktigt att 

anpassa efter varje individ, exempelvis när det gäller att hitta sagor på andra språk, då det finns 

många olika dialekter i olika språk.  
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Pedagogernas kompetens kring lärplattan 

I sammanställningen av det empiriska materialet framkommer ett visst samband mellan 

kunskaper kring lärplattan och hur engagerade pedagogerna är i arbetet med lärplattan. Fyra av de 

sex deltagande pedagogerna uttrycker att de är ovana användare, eller saknar kunskap kring 

användandet av lärplattan i förskolan. Samtliga pedagoger konstaterar dock att lärplattan erbjuder 

mer möjligheter än vad de använder idag och önskar att mer utrymme hade funnits för detta.  

På förskola A framgår det att pedagogerna har möjlighet till kompetensutveckling i form av 

tematräffar som behandlar olika ämnen inom IT.  Pedagog A1 och A2 anser dock att de borde 

avsätta mer tid för detta.  

Vi har ju en tjej som tillhör våran enhet som är till för oss, hon är jätteduktig och henne kan vi ta hit 

när vi vill och oftast passar det henne, och våran chef är också så att säg till vad ni behöver så får vi 

ju det, och det är ju jättebra att vi i min ålder också får möjlighet att utvecklas. Men sen är det ju 

massa annat som behöver prioriteras så det finns liksom inte riktigt tid till det (Pedagog A1).  

På förskola B finns liknande möjlighet. Pedagog B2 upplever dock inte att hon blivit erbjuden 

någon kompetensutveckling, utan att hon själv isåfall får be om det. Pedagog B1 och B3 

beskriver att de har möjlighet att gå på något som kallas ”Kaffe med app”, vilket innebär att IT-

ansvarig på området bjuder in till en träff där de exempelvis får lära sig hur QR-koder kan 

användas. Det är frivilligt men sker återkommande.  

I intervjun med pedagog B2 framkommer att hon upplever en viss rädsla och osäkerhet från de 

andra pedagogerna i arbetslaget vid användandet av lärplattan. Dels för att de är rädda att den ska 

gå sönder då de små barnen hanterar den, men även en osäkerhet då de små barnen kan hantera 

dessa tekniska läromedel väl. Detta såg jag även i observationerna på både förskola A och B. 

Små barn i 2 års åldern som vet precis vart de ska trycka och hur de ska dra fingrarna över 

skärmen för att låsa upp, öppna och byta spel. På förskola B sprang Josef, 3 år, runt med 

lärplattan i handen och fotograferade både andra barn och leksaker. Han bläddrade sedan bland 

bilderna han tagit och kunde även förstora och förminska dem.  
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Hur använder pedagogerna lärplattan som 

språkutvecklande verktyg för flerspråkiga barn? Används 

olika appar i jämförelse med barn som har svenska som 

modersmål?   

Ingen av de deltagande pedagogerna anser att de arbetar annorlunda med de flerspråkiga barnen 

jämfört med dem som har svenska som modersmål i barngruppen. Dock, som tidigare nämnt, 

arbetar förskola B mer aktivt för att införliva varje barns modersmål i verksamheten, vilket bidrar 

till fler alternativ i det språkutvecklande arbetet med lärplattan. Detta i form av QR-koderna 

länkade till bland annat sagor och filmer på diverse språk, eller i dans- och dramarummet där de 

använder lärplattan för att variera musiken utifrån olika kulturer. Pedagog B1 beskriver att de inte 

gör någon skillnad mellan barnen då alla har tillgång till allt material.  

Samtliga pedagoger på båda förskolor är eniga om att pedagoger och barn tillsammans styr vad 

som ska användas och hur på lärplattan. Pedagog A1 menar liksom pedagog B2 att det är 

pedagogerna som sätter ramen för vad som finns att välja på eftersom det är de som laddar ner 

apparna. Dock försöker de alltid tillgodose barnens önskan. Barnen i de aktuella barngrupperna 

har inte möjlighet att fritt hämta lärplattan som de vill. Men när barnen använder lärplattan anser 

inte pedagogerna på förskola A att de alltid behöver vara närvarande, medan pedagogerna på 

förskola B alltid är det, även om barnen får prova sig fram och trycka på det de själva vill. 

Vi behöver inte alltid sitta med, det är ingen av barnen här som är vårdslös med den, det är ju barnen 

som tar kort när vi är till skogen också. Det är klart att de får använda den själva, den är ju till för 

dem och det är de som ska bli digitaliserade (Pedagog A1).  

Jag är inte rädd för att de är där och petar och trycker, och ibland låter jag medvetet bli att sätta på 

guidad åtkomst för att de ska få prova att klicka sig fram och prova olika appar, och när de är på 

Youtube så klickar de sig vidare själva. Man måste ju vara med såklart, men jag försöker släppa lite 

på kontrollen för att de ska lära sig (Pedagog B2).  

På förskola A används lärplattan ofta för att ta bilder och filma. Pedagog A2 berättar att efter de 

exempelvis varit i skogen brukar koppla ihop lärplattan med vita duken för att åter visa bilderna 

som barnen ofta tagit själva. Detta ger barnen minnesbilder och pedagogerna får möjlighet att 

benämna, visa bilder, spela upp ljud samt att ta till vara och arbeta vidare med det som barnen 
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visar intresse för. Vilket då enligt pedagog A2 blir ett språkutvecklande lärandetillfälle. Pedagog 

A3 visade på liknande arbetssätt under observationen då hon satt vid bordet bredvid ett barn, 

Adam 3 år, som spelade memory med djur på lärplattan. Det var Adam själv som tryckte på vad 

han ville och fick prova sig fram, men pedagog A3 satt bredvid och benämnde, ställde frågor och 

stöttade, vilket bidrog till kommunikation mellan dem och konstateranden från Adams sida.  

Utöver QR-koderna som förskola B använder sig mycket av, så använder även de pussel, 

memory, pekböcker och liknande på lärplattan tillsammans med barnen. Pedagog B2 menar att 

lägga pussel på lärplattan tillsammans med en pedagog som stöttar självklart även gynnar de 

flerspråkiga barnens språkutveckling. Ändå vill pedagog B2 utöka utbudet för de flerspråkiga 

barnen ytterligare. 

Jag tycker pekböckerna på lärplattan är helt fabulous, men de finns ju bara på svenska eller 

engelska. När det gäller flerspråkigheten så har vi ett utvecklingsområde här på yngresidan, vi har 

kommit en bra bit på vägen men vi har mycket kvar (Pedagog B2). 

Under min observation på förskola B såg jag en situation som visar hur QR-koderna bland annat 

används i verksamheten. Pedagog B3 befann sig tillsammans med två barn, Hannah 2,5 år och 

Josef 3 år, i den så kallade läshörnan. Pedagogen hade precis innan hjälpt barnen att scanna av en 

QR-kod på väggen länkad till en film med en saga om Pino inläst på kurdiska, vilket var Josefs 

modersmål. Trots att inte Hannah har några tidigare erfarenheter av kurdiska, förutom de hon 

eventuellt har fått från förskolan, kommunicerade de tillsammans kring det de såg i filmen. 

Kommunikationen var dock delvis icke verbal, men de använde tydlig mimik och kroppsspråk. 

Då Pino valde en röd potta sa Josef ”sor”, och pedagog B3 svarar ”ja, röd ja” varav båda barnen 

säger ”röd” samtidigt. Hannah pekar sedan på en röd bil och säger ”sor”. Att barnen får använda 

och ta del av varandras modersmål menar pedagog B3 stärker barnens förståelse för varandra och 

varje barns identitet.  

Vad säger miljön? 

På förskola A fanns ingenting annat än dokumentation i miljön som bekräftar att lärplattan 

används. Jag såg ingenting som visar att de arbetar för att förstärka de flerspråka barnens 

modersmål. Men det framkom genom intervjun att de bland annat tar tillvara på de möjligheter 

som miljön runt om erbjuder. Med hjälp av lärplattan förstärks de språkutvecklande 

lärandetillfällen som uppstår.  
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Vi har ju plattan som ett verktyg, som vi kan ta med oss. När vi har med oss plattan till skogen till 

exempel så kan vi ju ta reda på saker och ting, vi vet ju inte vad alla småkryp heter, det blir ju som 

ett bibliotek kan man säga (Pedagog A1).  

På förskola B arbetar de aktivt med olika lärmiljöer, vilket bidrar till att barnen erbjuds mer 

möjligheter och utmaning i lärandet. Pedagog B2 berättar om en lärmiljö som hon haft ansvaret 

för under uppbyggnaden. Hon såg ett intresse hos barnen för havet och fiskar. Hon byggde därför 

upp ett stort barriärrev där barnen fick se skillnad på hav och hav med färger och djurliv.  

Jag hittade filmer med hav, fiskar och hajar som jag kopplade till QR-koder och satte upp i miljön, 

och de filmerna kollar ju barnen på flera gånger varje dag, så där har ju lärplattan en jättestor del i 

verksamheten (Pedagog B2) 

Pedagog B2 berättar även om en annan miljö hon byggt upp på liknande sätt med dinosaurier 

efter att ett barn visat stort intresse för dem. För att föra barnens intressen vidare i övriga 

verksamheten använder de bland annat lärplattan i dans- och dramarummet för att dansa som en 

fisk eller dansa som en dinosaurie.  

Ett användningsområde där lärplattan spelar en viktig roll på både förskola A och B är i den 

pedagogiska dokumentationen. Detta framkommer framför allt genom observationerna då 

dokumentation pryder väggarna i nästan varje rum. Pedagog A1 beskriver även att den 

pedagogiska dokumentationen är utifrån barnens perspektiv då de ofta tar bilderna själva 

och/eller bestämmer bakgrund och utformar collaget, med hjälp av en pedagog, i pic collage. 

Detta sätts upp på väggen i barnens nivå, vilket ger dem möjlighet att återkoppla och 

kommunicera kring vad de ser, ungefär som på samma sätt vid vita duken.  

Flerspråkiga barns språkutveckling 

Det är tydligt att pedagogerna i respektive arbetslag på de två förskolorna har olika syn på de 

flerspråkiga barnens språkutveckling. Pedagog A1 är tydlig med att det är svenska som gäller i 

verksamheten, och menar att när de flerspråkiga barnen vistas där så både pratar och tänker de på 

svenska men växlar över till sitt modersmål när de blir hämtade sin/sina vårdnadshavare. Hon 

nämner att lärplattan är ett utmärkt verktyg för att främja språkutvecklingen, men inte på något 

sätt specifikt för de flerspråkiga barnen.  

Att vi använder oss av lärplattan och vita duken tycker ju jag är väldigt bra för språkutvecklingen 

för de yngre barnen när de lär sig härma och ta efter och koppla samman och det är ju ungefär 
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samma sak för de flerspråkiga barnen. Bara det att de flerspråkiga barnen som är 4-5 år kanske 

ligger på samma nivå som 1-2 åringarna här när det gäller svenskan (Pedagog A1). 

På förskola B anser pedagogerna att om barnen utvecklar sitt modersmål först så har de sedan 

enklare att ta till sig svenskan. I verksamheten använder de sig av stöttning i form av enstaka ord 

på barnens modersmål för att främja språkutvecklingen. Exempelvis i frukthörnan där det på 

väggen satt en bild på varje frukt med tillhörande ord på respektive språk under. Detta för att 

pedagogerna skulle kunna benämna vad frukten heter på varje barns modersmål. I köket har de 

gjort på samma sätt med bilder och ord på exempelvis bestick, tallrik, mjölk och bröd.  

Pedagogerna på förskola B använder sig även av tecken som stöd för att förstärka och som en 

hjälp för barnen att göra sig förstådda. En viktig aspekt i detta arbete anser pedagogerna är 

kontakten med föräldrarna. För att underlätta kommunikationen använder de en app på lärplattan 

där de kan prata in på ett språk och sedan välja vilket språk det ska översättas till. ”Den duger till 

de enklare kommunikationerna, men grammatiken stämmer inte alltid vilket kan leda till 

missuppfattningar” (Pedagog B3). Pedagog B3 berättar även att de försöker ta till vara på de 

tillfällen som modersmålslärarna kommer till verksamheten, samt att de har en vikarie som pratar 

flera av de språk som finns som modersmål i barngruppen. Pedagog B3 berättar i intervjun att 

hon märker hur barnen tyr sig till henne då hon uppmärksammar och kommunicerar med barnen 

på deras modersmål. 

Sammanfattning 

Pedagogerna på de båda förskolorna har en positiv inställning till lärplattan som ett verktyg i 

språkutvecklingen. Det som påverkar engagemanget i arbetet med lärplattan är kompetensen, och 

två av tre pedagoger på varje förskola anser att de andra i arbetslaget har mer kunskaper och 

använder lärplattan mer än de själva. Möjligheter till kompetensutveckling inom området finns 

för båda arbetslagen, men pedagogerna önskar att det fanns mer utrymme för det i verksamheten. 

Inget av de två arbetslagen arbetade annorlunda med de flerspråkiga barnen jämfört med de barn 

som har svenska som modersmål. De var överens om att det som finns i miljön och de appar som 

används på lärplattan finns tillgängligt för hela barngruppen. En skillnad i arbetssättet som 

framkom efter att jag sammanställt det empiriska materialet var hur de fokuserade på språk i 

verksamheten. På förskola A var de flerspråkiga barnen minoritet och i verksamheten användes 

endast svenska. Lärplattan användes mest till att ta bilder och filma eller att spela spel på. På 
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förskola B bestod majoriteten i barngruppen av flerspråkiga barn. Pedagogerna arbetade där 

aktivt för att införliva varje barns modersmål i verksamheten. I detta arbete var lärplattan ett stort 

hjälpmedel. Exempelvis använde de sig mycket av QR-koder kopplade till filmer på olika språk 

eller översättningsappar för att underlätta kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar.  

Något som samtliga pedagoger ansåg som en nackdel är risken att barnen blir stillasittande eller 

sittande ensamma med lärplattan.  
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Resultatanalys 
Här kommer jag att analysera resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Rubrikerna är utformade efter frågeställningarna och de gemensamma nämnare som framkommit, 

precis som i resultatdelen.  

 

Vilket förhållningssätt har pedagogerna till lärplattan som 
verktyg i språkutvecklingen? 

Genom sammanställningen av materialet framgår att förhållningssättet och engagemanget kring 

lärplattan som språkutvecklande verktyg hos pedagogerna påverkas dels av kompetensen, men 

även av den norm som råder på respektive förskola. På förskola A råder en enspråkig norm och 

det är svenska som gäller i verksamheten. Pedagog A1 ser inte lärplattan som mer viktig än något 

annat verktyg i språkutvecklingen. Hon menar att det sociala samspel som sker i den fria leken är 

mer språkutvecklande eftersom alla sinnen används då. Detta kopplar jag till Strandbergs (2014, 

s. 166) förklaring till hur leken har en ledande roll i barnets utveckling. Han menar att barnen ofta 

skapar en proximal utvecklingszon i leken genom att används sig av ett fiktivt jag, med en 

förmåga som klarar något som barnet ännu inte kan i verkligheten.  

Samtliga deltagande pedagoger i undersökningen var överrens om att nackdelen med 

användandet av lärplattan i förskolan är risken att barnen blir stillasittande eller ensamma med 

lärplattan. Vygotskij styrker deras tankar då han anser att sociala och språkliga samspel mellan 

människor är det viktigaste verktyget för att erövra kunskap (Elfström, Nilsson, Sterner & 

Wehner-Godée, 2014, s. 31).  

Pedagogernas kompetens kring lärplattan 

Fyra av de sex deltagande pedagogerna, två på varje förskola, anser sig själva som ovana 

användare av lärplattan i förskolans verksamhet. Samtliga sex pedagoger uttrycker även en 

förståelse för att lärplattan erbjuder fler möjligheter än vad de använder idag. Ett hinder för 

vidare kompetensutveckling inom området är enligt dem att tiden inte räcker till. Pedagog B2 

anser också att det kan skapas en viss rädsla hos pedagogerna i arbetet med lärplattan då de inser 

att de små barnen på förskolan idag växt upp med tekniska hjälpmedel som en del av miljön och 

kan hantera dem på ett naturligt sätt. Pedagog A1 anser att barnen ofta har större kunskaper än 
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henne själv när det gäller tekniken, men ser det som något positivt. Hon menar att i det sociala 

samspel som då sker framför lärplattan så berikas pedagog och barn av varandras olika 

kunskaper, vilket bidrar till barnens delaktighet i verksamheten. Även Säljö (2016, s. 21f) betonar 

vikten av interaktion och menar att interaktion och kommunikation mellan människor är 

avgörande för att nya sociokulturella resurser ska kunna skapas.  

Vare sig pedagogernas kunskapsutveckling kring lärplattan i förskolan sker genom socialt 

samspel med barnen, kommunikation med andra pedagoger eller en kompetensutvecklande kurs i 

verksamheten så bidrar någons kunskap till en annan människas utveckling. Detta är Strandbergs 

(2014, s. 152f) förklaring av den proximala utvecklingszonen.  

 

Hur använder pedagogerna lärplattan som 

språkutvecklande verktyg för flerspråkiga barn? Används 

olika appar i jämförelse med barn som har svenska som 

modersmål?   

Även om det i resultatet framkommer en viss skillnad i arbetssättet mellan de två förskolorna så 

är det ingen av dem som använder sig av olika strategier för de flerspråkiga barnen jämfört med 

de barn som har svenska som modersmål. Alla barn har tillgång till samma appar och samma 

material. På förskola A används lärplattan mest till att ta bilder, filma eller att spela spel. Pedagog 

A1 menar att de använder den i språkutvecklande syfte genom att benämna och förstärka med 

bilder och ljud. Hon beskriver lärplattan som ett bibliotek när de är i skogen. Enligt Säljö (2016, 

s. 81) ses lärplattan i en sådan situation som en medierande artefakt, ett verktyg som hjälper till 

att lösa problem, vilket är nödvändigt för att kunna hantera sin omvärld.  

I min observation på förskola A visades ett exempel på hur de använder lärplattan i det 

språkutvecklande arbetet, precis som pedagog A1 senare beskriver i intervjun. Jag såg ett socialt 

samspel mellan pedagog A3 och Adam, 3 år, vid lärplattan. Adam styr lärplattan och provar sig 

fram själv, samtidigt som de för en kommunikation kring vad de ser och vad som sker. Pedagog 

A3 stöttar vid behov. I den här situationen befinner sig Adam i den proximala utvecklingszonen. 

Möjlighet till utveckling och lärande sker i samspel med andra, och i detta samspel styrs lärandet 

mot en högre nivå i utvecklingen (Strandberg, 2014, s. 23f).  
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På förskola B används bland annat QR-koder, sagor, film och musik på lärplattan för att främja 

språkutvecklingen. I dans- och dramarummet används alla sinnen då de med hjälp av lärplattan 

uppmärksammar olika kulturer genom musik och dans. Det är ofta barnen själva som framför 

önskemål om att prova något nytt i dans- och dramarummet. Pedagog B2 förklarar att det även 

kan handla om att dansa som exempelvis en dinosaurie. Efteråt för de en kommunikation kring 

upplevelsen för att ge barnen möjlighet att befästa begrepp. Den interaktion som sker mellan 

individerna i dans- och dramarummet menar Strandberg (2014, s. 48) är en grundläggande del i 

den intellektuella och emotionella utvecklingen.  

Vad säger miljön? 

När jag observerade miljön på förskola A fann jag ingenting, förutom den pedagogiska 

dokumentationen, som tyder på att de använder lärplattan för att främja lärandet eller 

uppmärksamma de flerspråkiga barnens modersmål. Under intervjuerna uttrycker pedagog A1 att 

det råder en enspråkig norm i verksamheten och att det är svenska som gäller där. Hon ser inte 

heller lärplattan som mer viktig än något annat hjälpmedel för att främja språkutvecklingen. Dock 

använder de lärplattan till den pedagogiska dokumentationen. Barnen är då själva med och 

fotograferar eller filmar för att sedan tillsammans med pedagogerna skapa ett collage med text 

och bilder som redan sätts upp på väggen i barnens höjd. Då detta uppmuntrar barnen till att 

återkoppla och kommunicera kring händelsen kopplar jag även detta till Vygotskijs tankar om att 

språkliga samspel är en viktig faktor för kunskapsutveckling (Elfström, Nilsson, Sterner & 

Wehner-Godée, 2014, s. 31). 

Förskola B arbetar aktivt med olika lärmiljöer. De formas utefter barnens intressen, och 

pedagogerna engagerar sig för att barnen hela tiden ska finna spänning i miljöerna genom att 

lägga till delar eller forma om miljön då barnens intresse börjar svalna eller ändra fokus. Dessa 

miljöer och aktiviteter, som leder till utveckling och lärande, är enligt Vygotskij medierande. Han 

menar att de medierande artefakterna i lärmiljöerna finns mellan människan och världen, som en 

hjälp för att förstå och lösa problem (Strandberg, 2014, s. 11).   
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Flerspråkiga barns språkutveckling 

På förskola A där det råder en enspråkig norm anser pedagogerna att de flerspråkiga barnens 

språkutveckling sker på precis samma sätt som för barnen med svenska som modersmål, om än 

något senare. På förskola B påpekar istället pedagogerna vikten av att inkludera varje barns 

modersmål i verksamheten. De använder sig bland annat av bilder och stödord, appar på 

lärplattan samt tecken som stöd. Dessa hjälpmedel underlättar för barnen att ge uttryck för sin 

vilja och sina känslor. Som tidigare nämnt fungerar lärplattan i dessa situationer som en 

medierande artefakt, men Säljö (2016, s. 82) menar att det allra viktigaste medierande redskapen 

är de resurser som finns i vårt eget språk. Efter det för-intellektuella stadiet i språkutvecklingen 

menar Vygotskij (2010, s. 146ff) att de små barnen på förskolan börjar upptäcka språkets 

symboliska funktion. De förknippar då föremål med ord eller tecken som de använder i 

kommunikationen. I nästa steg av språkutvecklingen blir tänkandet språkligt och språket blir 

intellektuellt, vilket då ger barnen en ny form av beteende.  

Att pedagogerna på förskola B även tar hjälp av modersmålslärare och föräldrar för att förbättra 

barnens möjligheter till att utveckla sitt modersmål i verksamheten främjar också den emotionella 

utvecklingen då barnens självkänsla och identitet stärks (Strandberg, 2014, s. 48). 
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Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att föra en kritisk diskussion kring valet av metod samt kring 

slutsatserna i resultatet i relation till tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten, det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Jag kommer även att granska mitt eget arbete och 

beskriva vilka lärdomar det gett och vad jag kunde ha gjort bättre. Kapitlet avslutas sedan med 

förslag på vidare forskning. 

Metoddiskussion 

Efter att jag specificerat mitt syfte, mina frågeställningar och valt undersökningsmetoder 

kontaktade jag två förskolechefer på olika förskolor. Jag fick okej från båda två direkt och har 

inte heller stött på något bortfall bland de deltagande pedagogerna på förskolorna. Tillsammans 

med pedagogerna bestämdes först en tid då jag skulle lämna samtyckesblanketter till föräldrarna. 

Då jag var på plats tidigt träffade jag de flesta föräldrar personligen, och kunde därmed förklara 

mitt syfte. Resterande fick blanketten på barnens hylla i tamburen. De föräldrar som skrev under 

och lämnade tillbaka gav allihop okej till att deras barn deltog i undersökningen. Dock var det 

några som inte återlämnat blanketten innan angivet datum, då observationen och intervjuerna 

skulle genomföras. Detta bidrar till att resultatets validitet minskar, eftersom barngrupperna 

behövde splittras vid observationen på grund av de principer jag behöver förhålla mig till. På 

båda förskolor stannade jag och två pedagoger inne med de barn som fått okej till deltagande 

medan resterande gick ut. Pedagogerna skrev under samtyckesblanketter till både observation och 

intervju innan de genomfördes. I efterhand upptäcktes ett formaliafel på blanketten. Jag hade 

glömt lägga till en rad för namnförtydligande. Det är ingenting som påverkar resultatet, men det 

kändes ändå viktigt att rätta till så vi löste det genom att pedagogerna förtydligade sitt namn 

under sin underskrift.  

Att använda observation och intervjuer gav möjlighet att se hur de arbetar praktiskt i 

verksamheten samt höra pedagogernas tankar och mening med det jag sett. Jag valde att börja 

med observationen för att pedagogerna inte skulle bli påverkade av mina intervjufrågor. Dock var 

de redan medvetna om ämnet innan undersökningen, viket bidrog till att jag erbjöds en tid för 

observation under den så kallade pedagogiska timmen, då de enligt dem själva var som mest 

aktiva med lärplattan. Detta insåg jag först efter att undersökningen var gjord, vilket också 

påverkar resultatets validitet negativt. Såhär i efterhand skulle jag istället ha föreslagit att få 
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genomföra observationerna på eftermiddagen då inte pedagogerna styr i lika hög grad, alternativt 

under en längre stund över dagen.  

Något jag som helt oerfaren intervjuare upplevde som svårt var att få några av de deltagande 

pedagogerna att utveckla svaren tillräckligt. Trots att de frågor där det var möjligt att endast svara 

ja eller nej följdes av ett ”varför” eller ”varför inte” så blev svaret på dem ibland ”det vet jag 

inte”. Detta ledde till ett litet uppehåll i intervjun då jag istället formulerade en ny följdfråga för 

att få ett mer utvecklat svar. Dessa tveksamma svar från pedagogerna associerar jag med en viss 

osäkerhet kring ämnet. Jag har genom hela undersökningen upprepat syftet och frågeställningarna 

för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt, utan att blanda in mina egna värderingar. Även 

detta blev en utmaning då vissa synsätt som framkom ligger närmare mitt eget än andra. Såhär i 

efterhand kan jag även tycka att undersökningen hade behövt fler än två medverkande förskolor 

för att ge en djupare inblick i förhållnings- och arbetssätt kring lärplattan som språkutvecklande 

verktyg för de flerspråkiga barnen i förskoleverksamheten. Dock hade det varit omöjligt att 

genomföra en större undersökning med tanke på den tid vi haft avsett för detta arbete. 

Jag anser trots allt att de metoder jag valt är relevanta för undersökningens syfte, samt att de har 

gett mig tillräckligt material för att kunna kopplas och analyseras utifrån forskningsöversikten 

och det sociokulturella perspektivet. Det är dock inte möjligt att genomföra exakt samma 

undersökning och få exakt samma resultat en gång till, då pedagoger, barngrupp och verksamhet 

förändras och konstant utvecklas.  

 

Resultatdiskussion 

I mitt resultat framkommer skillnader mellan pedagogernas inställning och kompetens kring 

lärplattan som språkutvecklande verktyg för de flerspråkiga barnen i förskolan, både mellan de 

olika förskolorna men även inom arbetslagen. Mellan de olika förskolorna framkommer även en 

skillnad i synsätt och normer. På förskola A råder en enspråkig norm. Pedagog A1 uttrycker att 

de flerspråkiga barnen växlar från sitt modersmål till svenska när de kommer till förskolan. Hon 

menar att språkutvecklingen för de flerspråkiga barnen sker på samma sätt som för de enspråkiga. 

Även Ljunggrens (2013, s. 144) forskning visar, när det gäller språkutvecklingen, att enda 

skillnaden mellan fler- och enspråkiga barn är att det tar längre tid att lära sig två språk. I den 

enspråkiga miljön på förskola A är grunden i språkutvecklingen den sociala kommunikationen 
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där barnen vill känna samhörighet och tillägna sig språket (Kristensson, 2014, s. 14ff). Samtidigt 

menar Skans (2011, s. 21, 24ff) att den enspråkiga normen behöver motverkas. Detta eftersom 

flerspråkigheten enligt författaren har en positiv inverkan på språkutvecklingen, då en 

metaspråklig medvetenhet skapas. Liknande tankesätt yttrar sig i verksamheten på förskola B, där 

de aktivt arbetar med olika lärmiljöer där alla barn ska ha möjlighet att tillämpa både sitt och 

varandras modersmål. I detta arbete använder de sig av hjälpmedel som exempelvis tecken som 

stöd och lärplattan. Lärplattan bidrar då till en kommunikativ kompetens där barnen utvecklar en 

förmåga att använda ett gemensamt språk (Forsling, 2011, s. 78f). Genom lärplattan lär sig 

barnen att berätta med bilder, ljud och musik (Gyllensvärd, 2015. s. S. 51f). I 

språkutvecklingsarbetet anser pedagogerna på förskola B att de flerspråkiga barnen bör utveckla 

sitt modersmål för att kunna tillämpa sig svenskan bättre. Detta stödjer läroplanen för förskolan 

där jag finner:  

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska 

och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska 

medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska 

språket och sitt modersmål (Skolverket, 2016, s. 7).  

Att barnen i den mångkulturella barngruppen på förskola B har möjlighet att tillämpa sitt 

modersmål i verksamheten och kan använda lärplattan för att uttrycka sin vilja kopplar jag åter 

igen till Ljunggrens (2013, s. 43) forskning. Den visar även att en miljö där barnen tillåts använda 

olika språk och komma till tals främjar en språklig och kulturell mångfald. Genom att visa 

respekt för barnens modersmål och kulturella bakgrund stärks även barnens identitet (Skans, 

2011, s. 29). Observationen då pedagog B3, Hannah 2,5 år och Josef 3 år kommunicerar på olika 

språk kring färgen på Pinos potta är ett exempel på hur barnen stärker sin metaspråkliga 

medvetenhet (Skans, 2011, s. 21).  

Genom mina intervjuer framkom en viss osäkerhet kring användandet av lärplattan från 

pedagoger på både förskola A och B. Exempelvis uttrycker både pedagog A1 och B1 att de anser 

att de andra i arbetslaget har mer erfarenhet av IKT och använder sig mer av lärplattan i 

verksamheten än vad de själva gör. Samtidigt uttrycker pedagog B2 att hon uppfattar en viss 

rädsla från de andra pedagogerna i arbetslaget när det gäller arbetet kring lärplattan. Detta 

framkommer även i Forslings (2011, s. 92) forskning, som menar att lärplattan ofta väljs bort på 

grund av bristande kompetens eller intresse hos pedagogerna, vilket i sin tur bidrar till att barnen 
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inte heller uppmuntras till att använda den. Trots att pedagog A1 anser att hon har minde 

erfarenhet av lärplattan än de övriga i arbetslaget har hon ett tillåtande förhållningssätt och ser 

möjligheterna till utveckling. Genom att ta ett kliv tillbaka låter hon barnen få konkret inflytande 

med sina erfarenheter (Forsling, 2011, s. 92). Att hon anpassar stöttningen, både fysiskt och 

verbalt, bidrar till att meningsfulla lärandesituationer skapas för både pedagog och barn (Nilsen, 

2014, s. 60ff). Pedagog B2:s uppfattning av att barnen idag är kompetenta användare av digitala 

hjälpmedel kopplar jag även till Flewitt et al. (2014, s. 292) som visar att lärplattans 

användarvänliga design ger få tekniska utmaningar för de små barnen som ofta blir entusiastiska 

och kompetenta användare.  

Men genererar lärplattan några fördelar för de flerspråkiga barnen i språkutvecklingsarbetet? I 

mitt resultat framkommer delade meningar i denna fråga. Pedagogerna på förskola A anser inte 

att lärplattan är viktigare än något annat verktyg i den bemärkelsen. Pedagog A3 berättar att det 

kan gå flera dagar utan att de ens använder den. På förskola B används lärplattan kontinuerligt 

utifrån flera aspekter. Exempelvis till översättning eller som ett hjälpmedel i barnens 

kommunikation. Jag uppfattar det som att lärplattan har olika hög status mellan de två 

förskolorna. Detta berör även Emmoth (2014, s. 105) som beskriver att den språkutveckling som 

barnen får genom användning av IKT fortfarande inte har lika hög status hos många pedagoger 

som andra traditionella språkutvecklande aktiviteter, exempelvis högläsning. Även Skans (2011, 

s. 34) menar att det är kommunikationen kring bokläsandet som har en betydande faktor för att 

barnens andraspråksinlärning ska lyckas. Att språkutveckling och bokläsande har ett samband 

uttrycker även Ljunggren (2013, s. 78), men Gyllensvärd (2015, s. 51f) menar samtidigt att 

lärplattan är ett utmärkt komplement till de traditionella böckerna, som också inbjuder till 

samspel och kommunikation. Vilket i sig genererar i ett rikare ordförråd och bättre ordförståelse.  

Samtliga pedagoger såg mest fördelar och möjligheter med lärplattan som språkutvecklande 

verktyg. Men de få nackdelar som framkom i resultatet var då barnen blir stillasittande eller 

sittande ensamma med lärplattan. Pedagog A1 anser därför att det sociala samspel som sker i 

leken är mer språkutvecklande i och med att alla sinnen används. Även pedagog B1 är lite 

tveksam till lärplattan då hon har fått uppfattningen att den ofta används som banvakter istället 

för att vara ett hjälpmedel i lärandet, men hon menar samtidigt att det går hitta en balans mellan 

stillasittande och rörelse i arbetet med lärplattan. Kristensson (2014, s. 12, 24) lyfter att lärplattan 

med fördel kan användas som ett komplement just för att aktivera flera sinnen hos barn. Hon 
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menar att lärplattan främjar språkutvecklingen då den inbjuder till samspel och kommunikation 

med andra under lustfyllda former. Ett hinder i arbetet med lärplattan som ett verktyg i 

språkutvecklingen är dock att tiden inte räcker till då verksamheten kräver andra prioriteringar, 

menar pedagog A1. Detta påpekar även Flewitt (2014, s. 302) som poängterar att pedagogerna 

bör vara medvetna om att det krävs tid för att hitta lämpliga appar, samt att aktiviteterna bör 

planeras utifrån dem.  

Det är dock ingen av de två förskolorna som använder särskilda strategier för de flerspråkiga 

barnens språkutveckling jämfört med de barn som har svenska som modersmål. Det material och 

de appar som fanns hade hela barngrupperna tillgång till. Då barnen med olika modersmål 

samspelar tillsammans framför lärplattan och utvecklar ett gemensamt språk att kommunicera 

med blir lärplattan en medierande artefakt. Barnen använder den som ett hjälpmedel för att kunna 

hantera omvärlden (Säljö, 2016, s. 81).  

Men framkommer något medvetet syfte bakom användandet av lärplattan i mitt resultat? Liksom 

Forsling (2011, s. 78f) menar Flewitt (2014, s. 291) att användandet av lärplattan i förskolan är 

viktigt ur den aspekten att förskolan ska kunna erbjuda alla barn samma möjligheter till en digital 

förståelse. Vilka möjligheter barn har att utveckla digitala kunskaper hemma skiljer sig då det 

finns klyftor i samhället, samt att det även finns skillnader mellan generationer i att förstå en 

digitaliserad miljö. Pedagog B1 känner sig lite skeptisk till att använda lärplattan även på 

förskolan just av den aspekten att många barn även sitter mycket med lärplattan hemma, och som 

tidigare nämnt att den istället fungerar som en barnvakt. Just detta ligger som grund för mina 

första funderingar kring hur lärplattan, och vilka strategier, som faktiskt används i 

förskoleverksamheten för att skapa ett meningsfullt lärande. Det visade sig att pedagogerna på 

både förskola A och B hade ett medvetet syfte i användandet av lärplattan, även om de visade 

olika hög grad av entusiasm. Samtliga pedagoger önskar dock att det fanns mer utrymme i 

verksamheten för att ta tillvara på de möjligheter som lärplattan erbjuder. De menar mer tid till 

kompetensutveckling inom området bör prioriteras. Gyllensvärd (2015, s. 11) lyfter att en 

förutsättning för att dessa digitala satsningar ska lyckas är en delaktig och drivande förskolechef. 

Det är hen som har ansvaret för hur detta arbete går till och att pedagogerna får den 

kompetensutveckling som krävs. Gyllensvärd (2015, s. 9) poängterar ytterligare att pedagogerna i 

den pedagogiska verksamheten bör ställa sig frågorna: Vad ska den användas till? och framför 

allt: Varför ska den användas? för att hitta ett syfte och ett meningsfullt lärande. De fyra 
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didaktiska frågorna: hur, vad, varför och vem, med fokus på hur lärande definieras blir av större 

betydelse i mångkulturella barngrupper, menar Skans (2011, s. 24ff). Detta för att varje individ 

ska ses som en pedagogisk resurs i förskolan.  

Slutsats 

Samtliga pedagoger har en positiv inställning till lärplattan som ett språkutvecklande verktyg i 

förskolan. Det som påverkar engagemanget och vilka strategier som används i detta arbete är 

kompetens och tidigare erfarenheter. En skillnad som framkommer mellan de två olika 

förskolorna som också påverkar är hur den aktuella barngruppen ser ut samt vilken norm och 

vilka värderingar som råder i verksamheten. På förskola A råder en enspråkig norm och det är 

endast svenska som används i verksamheten, medans pedagogerna på förskola B arbetar aktivt 

för att införliva varje barns modersmål i verksamheten. I detta arbete är lärplattan ett 

betydelsefullt hjälpmedel. Samtliga pedagoger är dock överens om att de flerspråkiga barnens 

språkutveckling sker på samma sätt som för barn med svenska som modersmål och gör inte heller 

någon skillnad mellan de flerspråkiga och de enspråkiga barnen. Det material och de appar som 

finns i lärplattan är tillgängligt för hela barngrupperna.  

Resultatet visar att lärplattan har olika hög status mellan pedagogerna. Samtliga pedagoger ser 

dock flest fördelar med lärplattan som språkutvecklande verktyg och önskar att det fanns mer tid 

och utrymme för detta i verksamheten. Något pedagogerna anser vara en nackdel i arbetet med 

lärplattan är att barnen kan bli stillasittande eller sittande ensamma med lärplattan. Socialt 

samspel är av betydelse för att det ska bidra till ett meningsfullt lärande. Därför är det 

sociokulturella perspektivet ett relevant förhållningssätt i detta arbete. I arbetet med lärplattan lär 

sig barnen att använda ett gemensamt språk som uppmuntrar till kommunikation och hjälper dem 

att förstå varann. 

I förskolans uppdrag ingår att ge alla barn samma möjlighet att utforska hur lärplattan kan 

användas i både skapande processer och i tillämpning. För att detta arbete ska bli meningsfullt 

krävs en engagerad förskolechef som ger pedagogerna den kompetensutveckling som krävs samt 

tid till att planera och anpassa aktiviteterna.  
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Vidare forskning 

Detta arbete har gett mig en inblick i hur arbetet med lärplattan som språkutvecklande verktyg 

kan se ut i förskolan, samt att pedagogerna har visat olika synsätt kring språkutvecklingen för de 

flerspråkiga barnen. För att forska vidare inom detta ämne skulle jag först och främst behöva en 

stadigare grund och en djupare förståelse genom att läsa mer relevant forskning utifrån olika 

perspektiv. Ett förslag är också att utföra undersökningen på betydligt fler förskolor än två, och 

då fokusera på enbart mångkulturella förskolor där majoriteten av barnen i gruppen har annat 

modersmål än svenska. Detta skulle troligtvis ge ett resultat med tydligare fokus på hur lärplattan 

kan användas som språkutvecklande verktyg för just de flerspråkiga barnen.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev till pedagoger på XXX förskola 

April 2017 

Jag heter Camilla Barse och studerar till förskollärare på Karlstads universitet. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete där syftet är att undersöka vilka strategier pedagoger i förskolan använder för att främja 

flerspråkiga barns språkutveckling med hjälp av lärplattor. I min undersökning behöver jag observera 

verksamheten samt intervjua några pedagoger. Jag önskar att få utföra observationen först, och kommer då 

att föra anteckningar samt spela in intervjuerna för att inte missa värdefull information. Behöver därför 

skriftligt medgivande av de som deltar.  

     Jag följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att jag garanterar fullständig 

anonymitet. Varken förskola, pedagoger eller barn kommer att namnges vid sina rätta namn. Det är bara 

jag och min handledare som kommer ha tillgång till materialet, som även kommer raderas så fort 

undersökningen är färdiganalyserad och godkänd. Ni har när som helst rätt att avbryta medverkandet i 

undersökningen.  

 

Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er; 

 

Camilla Barse 

mobil: XXXX-XXXXXX 

mail: XXXXXX@live.se 

 

Vänligen kryssa i och skriv under blanketten; 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

□        JA, jag godkänner deltagande i observation och intervju. 

 

 

□        NEJ, jag vill INTE delta i någon observation eller intervju. 

 

 

Pedagogens underskrift:____________________________________ 

 

 

Förskola:________________________________________________ 

 

Avdelning:_______________________________________________ 

 

Datum:__________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare på XXX förskola 

April 2017 

Jag heter Camilla Barse och studerar till förskollärare på Karlstads universitet. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete där syftet är att undersöka vilka strategier pedagoger i förskolan använder för att främja 

flerspråkiga barns språkutveckling med hjälp av lärplattor (t.ex. iPads). Jag kommer därför behöva 

observera ert/era barn i verksamheten, och behöver då medgivande från er som vårdnadshavare.  

     Jag följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att jag garanterar fullständig 

anonymitet. Varken förskola, pedagoger eller barn kommer att namnges vid sina rätta namn. Det är bara 

jag och min handledare som kommer ha tillgång till materialet, som även kommer raderas så fort 

undersökningen är färdiganalyserad och godkänd. Ni har när som helst rätt att avbryta medverkandet i 

undersökningen.  

 

Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er; 

 

Camilla Barse 

mobil: XXXX-XXXX 

mail: XXXX@live.se 

 

Vänligen kryssa i och skriv under blanketten här nedan och lämna till pedagogerna på förskolan senast 

2017-XX-XX. 

(Observera att båda vårdnadshavare behöver skriva under.) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

□        JA, jag medger att mitt/mina barn får delta i de aktiviteter som kommer att observeras. 

 

 

□        NEJ, jag medger INTE att mitt/mina barn får delta i de aktiviteter som kommer att observeras. 

 

 

Barnets namn:_______________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:___________________________________________ 

 

                                                ___________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

□      Barnskötare 

□      Förskollärare 

 

Antal år som barnskötare/förskollärare:_______ 

Antal år på aktuell förskola:________________ 

 

□      Man 

□      Kvinna 

 

Ålder:______ 

 

Intervjufrågor: 

• Hur många lärplattor har ni tillgång till? 

• När och varför används lärplattorna? 

• Vad har du för inställning till lärplattan som ett verktyg/språkutvecklande verktyg i 

förskolan? 

• Vad har de andra pedagogerna i arbetslaget för förhållningssätt till lärplattan? 

• Har du blivit erbjuden någon utbildning/kompetensutveckling i hur lärplattan kan  

      användas som verktyg/språkutvecklande verktyg i förskolans verksamhet?  
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• Har alla barn tillgång till lärplattan?  

• Har ni någon bestämd skärmtid? Varför/varför inte? 

• Vem styr vad som ska användas på lärplattan?  

• Har barnen möjlighet att använda lärplattan utan att någon pedagog deltar? 

Varför/varför inte? 

• På vilket sätt används lärplattan som ett verktyg för att främja språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn? 

• Motivera hur lärplattans språkliga användningsområde kan vara bra för att främja 

språkutvecklingen för de flerspråkiga barnen? 

• Använder du lärplattan vid några aktiviteter för att främja de flerspråkiga barnens 

språkutveckling? Hur/ge exempel på aktiviteter? Om inte, varför inte? 

• Har ni olika strategier för flerspråkiga barn och barn med svenska som modersmål när 

det gäller lärplattan och språkutveckling? Olika appar? Får de använda plattan olika 

mycket?  

• Anser du att det finns några nackdelar med lärplattan som språkutvecklande verktyg 

för de flerspråkiga barnen? Om ja, ge exempel? 

 


